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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Több pénzt kaphatnak
a gyeden levő szülők

Megszüntetné az egymás 
után több gyermeket vállaló 

anyákat érintő diszkriminatív és 
kirekesztő szabályozást Csép Éva 
Andrea, az RMDSZ Maros megyei 
parlamenti képviselője, aki tegnap 
iktatta törvénymódosító javaslatát 
a parlamentben. A tervezet bevezet-
né, hogy azokban a helyzetekben, 
amikor egy szülő az előző gyermek-
gondozási díjtól (gyed) számítva 
kevesebb mint 12 hónap alatt újból 
gyermeknevelési szabadságra 
megy, akkor a gyedre kiszámolt ösz-
szeg ne lehessen kevesebb, mint az 
első gyed ideje alatt kapott juttatás 
értéke.

Csép Éva Andrea elmondta, 
számos panasz érkezett területi 
parlamenti irodájába ezen diszkri-
minatív és kirekesztő jogszabályra, 
amelynek megoldásáért mielőbb 
módosítani kell a gyermeknevelési 
szabadságot és juttatást szabályzó 
törvényen. „Jelenleg, amennyiben 
egy szülő az előző gyedtől számított 
kevesebb mint 12 hónapon belül 
újból gyermeknevelési szabadságra 
megy, a hatályos törvények értel-
mében az ezen időszakra kapott jut-
tatást az elmúlt 12 hónap bevétele 
alapján számolják ki. Ebben az 
esetben gyakorlatilag az első gyed 
ideje alatt kapott összegek is bele-
számolódnak, amely már alapból 
egy visszavágott állami juttatás” 
– fogalmazott a képviselő. Hozzá-
tette, ez a cikkely nem támogatja 
a családokat, és nem ösztönzi az 
anyákat arra, hogy nyugodt lélekkel 
vállaljanak gyermekeket. Kifejtet-
te, az RMDSZ azért dolgozik, hogy 
minden szülő számára védelmet és 
biztonságot nyújtsanak a törvé-
nyek, amelyek nem tesznek különb-
séget a több gyermeket vállalókkal 
szemben.

Csép Andrea Éva rámutatott, az 
általa kidolgozott törvénytervezet 
legalább azt az összeget biztosítja 
a gyeden levő szülőnek, amelyet 
az előző gondozási díj ideje alatt 
is megkapott. A tervezetről a 
képviselőház hozza meg a végső 
döntést, először a szenátus szakbi-
zottságai és plénuma kell tárgyalja. 
(Hírösszefoglaló)

A „NYUGATI NÉGYSZÖGBE” TÖMÖRÜLT ERDÉLYI VÁROSOK A KÖVETKEZŐ UNIÓS BÜDZSÉRE PÁLYÁZHATNAK

Ragadós lehet a regionális szövetkezés

Régióerősítő összefogás. A mikrofonnál Nicolae Robu temesvári polgármester, a jobbján Ilie Bolojan váradi, balján pedig Gheorghe Falcă aradi elöljáró

Egyelőre kétséges Temesvár, 
Kolozsvár, Nagyvárad és Arad 
összefogásának sikere, de a 
városvezetők Bukaresttől füg-
getlenedő, s egyben fejlődést 
célzó tervei könnyen ragadósak 
lehetnek, ha továbbra is késnek 
az országos szintű infrastruktu-
rális fejlesztések.

 » PATAKY ISTVÁN

B ár néhány héttel ezelőtt nagy 
médiavisszhangot váltott ki 
négy erdélyi város polgármes-

terének összefogása a „fejlődés ér-
dekében”, egyelőre úgy tűnik, nem 
olyan zökkenőmentes és gyors folya-
mat közvetlenül Brüsszeltől igényel-
ni anyagi forrásokat. A Transilvania 
Reporter című portál munkatársát 
arról tájékoztatták az Európai Bi-
zottságnál, hogy jó szemmel nézik 
Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad és 
Arad közös fellépését, de jelenleg 
nincs olyan fi nanszírozási mecha-
nizmus a kohéziós politika anyagi 
hátterét biztosító uniós alapnál, 
amely különböző fejlettségű, nem 
szomszédos települések támoga-
tását lehetővé tenné. A brüsszeli 
illetékesek ugyanakkor arról tájékoz-
tatták a romániai újságírókat, hogy 
az Európai Unió következő hatéves 
büdzséje, a 2021–2027-es már magá-
ban foglalhat olyan fi nanszírozási le-
hetőségeket is, amelyekbe „beleillik” 
a négy erdélyi város.

Működik a Quattropole
A kezdeményezés egyébként nem 
teljesen új Európában: az EU nyu-
gati részén a Quattropole is hason-
ló elgondolás alapján működik. A 
francia Metz, a német Saarbrüc-
ken és Trier, valamint Luxemburg 
városok közös stratégiák mentén 
igyekeznek láthatóbbakká válni a 
kontinensen. 2000-ben még csak 
egy informális szövetségként in-
dult az együttműködés, de 2014 óta 
a Quattropolénak már jogi háttere 
is van, egyesületként jegyezték be 
Németországban.

Idehaza szeptember 28-án jelen-
tette be Nicolae Robu, Temesvár 
polgármestere a „nyugati négy-
szög” létrehozását. Az informá-
lis szövetkezéssel a résztvevők 
európai pénzek felhasználásával 
próbálnának nagy infrastrukturá-
lis beruházásokat megvalósítani. 
Emil Boc kolozsvári városvezető 
a Pressone portálnak azt mond-
ta, „a regionalizáció előbb vagy 
utóbb meg fog valósulni, s mi azt 
szeretnénk, hogy felkészülten ta-
láljon ránk”. Kiemelte: elsőként 
akarnak Romániából egy régióként 
megjelenni Brüsszelben, s olyan 
progjekteket akarnak letetnni az 
asztalra, amelyek sikerrel pályáz-
hatnak támogatásra a 2021–2027-
es uniós költségvetésből. Az aláírt 
megállapodás több konkrét együtt-
működési területet jelöl meg. Min-
denekelőtt a négy várost összekötő 
autópálya és gyorsvasút építését 
szorgalmazza, amelyek – nagyobb 

mobilitást biztosítva – szorosabbá 
fűzhetnék a kapcsolatokat, és fel-
gyorsíthatnák a beruházásokhoz 
szükséges tőke mozgását.

 Moldvaiak is összefoghatnak
Az együttműködés kapcsán az 
Adevărul napilap arról írt, ez a 
példa országos szintű jelenséget 
indíthat el. „Amint egyre több 
polgármester megtudja majd, 
hogy csak nyerni tudnak ezzel 
a városaik számára, de politikai 
szempontból is – hiszen minden 
megvalósult infrastrukturális 
beruházás gond nélkül biztosít-
ja majd az újraválasztásukat –, 
ilyenfajta szövetségeket fognak 
kezdeményezni. Miért ne követ-
nék a moldvai polgármesterek is 
az erdélyi és bánsági kollégáik 
példáját?” – tette fel a kérdést a 
cikk szerzője, megemlítve, hogy 
hiába szerveztek a moldvaiak 
felvonulásokat azokért az au-
tópályákért, amelyek kihúznák 
Románia legszegényebb régióit 
az elszigeteltségből, senki sem 
mozgatta meg egyetlen ujját sem. 
„A közösségeknek el kell gondol-
kodniuk azon, nem jobb-e, ha a 
saját kezükbe veszik a sorsukat és 
megpróbálnak a saját szakállukra 
fejlődni. Ez egy bizonyosfajta fö-
deralizálást jelent, nem az állam 
egységes jellegének szétverése ér-
telmében, hanem egy társadalom 
érdekei ellen irányuló döntésho-
zatali monopólium lerombolásá-
ért” – írta Ion M. Ioniţă.

 » Mindene-
kelőtt a négy 
várost össze-
kötő autópálya 
és gyorsvasút 
építését szorgal-
mazzák, amelyek 
szorosabbá 
fűzhetnék a 
kapcsolatokat és 
felgyorsíthatnák 
a beruházások-
hoz szükséges 
tőke mozgását.

FO
TÓ

: 
 M

IR
CE

A 
GH

ER
AS

E/
PR

ES
SO

NE
.R

0

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldha-
tó. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.
info. Telefonszám: 0742-630838




